
 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

 

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 
        Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt 

 

 

FAQ’s Prova de Ingresso 

 

1. Em que consiste a prova de ingresso? 

A prova de ingresso consiste numa avaliação de conhecimentos técnico-científicos, no 

âmbito das matérias relativas às áreas de Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e 

Genética Humana (Cfr. artigo 24.º n. º1 do Decreto Lei6/2020, de 24 de fevereiro). 

2. Como será constituída a prova de ingresso? 

A prova de ingresso será, somente, composta por questões de escolha múltipla. 

3. Em que fase do procedimento concursal para ingresso na residência farmacêutica se 

realiza a prova de ingresso? 

A prova de ingresso realiza-se em momento posterior à candidatura e respetiva admissão 

ao procedimento, e antecede à fase de escolha da especialidade e do estabelecimento de 

saúde (Cfr. artigo 20.º do Decreto Lei6/2020, de 24 de fevereiro). 

4. Que condições devo reunir para a realização da prova de ingresso? 

 

a) Ser detentor do título de farmacêutico, concedido pela Ordem dos Farmacêuticos; 

b) Candidatar-me ao procedimento concursal para ingresso no programa de residência 

farmacêutica, cumprindo os requisitos enunciados na FAQ. - Candidatura ao 

procedimento concursal para ingresso no programa da residência farmacêutica; 

c) Constar da lista definitiva dos candidatos admitidos, que será, oportunamente, publicitada 

na página eletrónica desta ACSS,IP., bem como nos locais previstos no aviso de abertura 

do procedimento em causa. 
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5. Quando terei conhecimento de que fui admitido à realização da prova de ingresso? 

 

Com a publicação da lista definitiva dos candidatos admitidos, que será publicitada na 

página eletrónica desta ACSS,I.P., bem como nos locais previstos no aviso de abertura 

do procedimento em causa após análise das candidaturas, os candidatos terão 

conhecimento de que foram admitidos à realização da prova de conhecimentos 

 

6. Em que locais será realizada a prova de ingresso? 
 

A prova de ingresso será realizada em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. Oportunamente será divulgada informação detalhada relativamente 

aos locais de realização das provas. 

 

7. Quando será realizada a prova de ingresso? 
 

A prova de ingresso deve realizar-se até ao final do 3.º trimestre de cada ano civil, sendo 

a data exata de realização atempadamente publicitada no site desta ACSS, I.P.. 

 

8. Quando é que deverei candidatar-me à prova de ingresso? 

A candidatura à prova de ingresso decorre da admissão ao procedimento em causa, não 

havendo lugar a inscrição. 

 

9. Onde posso consultar as matérias relativas à prova de ingresso? 

As matérias da prova já se encontram disponíveis no site desta ACSS, I.P. e podem ser 

consultadas aqui. 
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